بسمه تعالی
شيوهنامة پشتيبانی از فعاليتهای علمی و فرهنگی دانشجويان مستعد تحصيلی کشور
در سال تحصيلی 1398-99
مقدمه

به استناد تبصرة  2مادة  4و تبصرة  1مادة  5آييننامة پشتيبانی از فعاليتهاا لمیای و فرهن ای دانشان يات م اتعی ت صايمی شا
(م ض ع مص بة هيئت امنا بنياد ممی نخب ات د تا يخ  ،)1397/5/10شي هنامة اجرايی آييننامة ماك

د ساا ت صايمی ،1398-99

مطابق م اد ذيل تیوين شیه است.
مادة  .1تعريفها

د اين شي هنامه ،لن اتها اختصا

امل آتها میش د:

زير ،جاي زين لبا تها

الف« .بنياد ممی» به جا «بنياد ممی نخب ات»؛
ب« .آييننامه» به جا «آييننامة پشتيبانی از فعاليتها لمیی و فرهن ی دانشن يات م تعی ت صيمی ش  ،مص ب هيئت امنا
بنياد ممی د تا يخ »1397/5/10؛
»؛

ج« .وزا ت لم م» به جا «وزا ت لم م  ،ت قيقات و فناو

د« .وزا ت بهیاشت» به جا «وزا ت بهیاشت  ،د مات و آم زش پزشكی»؛
ه« .مؤس ه» به جا «هر يك از مرا ز آم زش لالی  ،پژوهشای و فنااو
بهیاشت يا ش ا لالی انقالب فرهن ی ،مشغ

شا

اه مطاابق ضا ابا وزا ت لما م  ،وزا ت

فعاليت ه تنی»؛

و« .معاونت آينیهسازات» به جا «معاونت آينیهسازات بنياد ممی»؛
ز« .بنياد استانی» به جا «هر يك از بنيادها نخب ات استاتها

ش »؛

ح« .مقطع ا شناسی» به جا «سا ها او تا چها م ت صيل د مقاطع ا شناسی پي سته  ،ا شناسای ا شای پي ساته  ،د تار
حرفها و د تر تخصصی پي سته»؛
ط« .مقطع ا شناسی ا شی» به جا «سا ها او و دوم ت صيل د مقطع ا شناسی ا شی ناپي سته  ،سا ها پننم تاا هتاتم
ت صيل د مقطع د تر حرفها  ،سا ها پننم و ششم ت صيل د مقاطع ا شناسی ا شی پي سته و د تار تخصصای
پي سته و سا ها او و دوم ت صيل د مقطع د تر م تقيم (ادامة ت صيل د مقطاع د تار تخصصای م اتقيیاپ پاز از
اتیام مقطع ت صيمی ا شناسی)»؛
« .مقطع د تر » به جا «سا ها او تا چها م ت صيل د مقاطع تخصص ( شتهها پزشكی) و د تر تخصصی ناپي ساته ،
سا ها هتتم تا دهم ت صيل د مقطع د تر تخصصی پي سته  ،سا ها س م تا ششم ت صيل د مقطاع د تار م اتقيم و
سا ها او تا س م ت صيل د مقطع ف ق تخصص ( شتهها پزشكی)»؛
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ك« .برگزيیه» به جا «هر يك از دانشن يات م تعی ت صيمی ه بر اساس اين شي هنامه برگزيیه میش نی».
مادة  .2نحوة انتخاب برگزيدگان

 .2-1دانشن يات برا بهرهمنی از پشتيبانیها اين شي هنامه بايی مشغ

به ت صايل د ساا ها ماك

د بنایها «ح» تاا

« » مادة  1باشنی.
 .2-2د سا او مقطع ا شناسی ،صرفاپ افراد زير برگزيیه میش نی:
الف .دا نیگات میا طال يا نقرة ش

د الیپيادها ممی دانشآم ز  ،با معرفی وزا ت آم زش و پرو ش؛

ب .دا نیگات تبة  1تا  100ش

د آزم ت سراسر و ود به دانش اهها د گروه لم م ياضی و فنی؛

ج .دا نیگات تبة  1تا  100ش

د آزم ت سراسر و ود به دانش اهها د گروه لم م تنربی؛

د .دا نیگات تبة  1تا  80ش

د آزم ت سراسر و ود به دانش اهها د گروه لم م ان انی؛

ه .دا نیگات تبة  1تا  40ش

د آزم ت سراسر و ود به دانش اهها د گروه هنر.

 .2-3انتخاب برگزيیگات د مقاطع ا شناسی ا شی و د تر و سا ها دوم تاا چهاا م مقطاع ا شناسای ،بار اسااس امتيااز
بشیه از جیو شیا ة  1پي ست ص ت میگيرد.
تبصرة  .1دانشن يات مشی

اين بنی ،برا بهرهمنی از پشتيبانیها ،بايی حیاقل  100امتياز از جیو شیا ة  1پي سات

اب

نیاينی.
تبصرة  .2برگزيیگات جايزة شهيی احی بنياد ممای ،د ساا او ت صايل د مقطاع د تار  ،بایوت م اسابة امتيااز ،مشای
بهرهمنی از پشتيبانیها اين شي هنامه میش نی.
 .2-4امتياز حاصل از ميان ين ل حين ت صيل يا دانشآم خت ی ،پاز از الیاا ضارايب هی اتسااز
ش

ه از س

شاته-مؤس اهها

بنياد ممی تعيين میش د ،م اسبه میگردد.

 .2-5ضريب حاصل از تعیاد و ترتيب ن ي نیگات د م اسبة امتياز هر مقاله ،بر اساس آيينناماة ا تقاا مرتباة لمیای الضاا
هيئت لمیی (مص ب وزا ت لم م) م اسبه میشا د .هینناين د م اسابة امتيااز طرحهاا پژوهشای ،تعایاد و ترتياب
هیكا ات  ،میت زمات اجرا طرح و مبمغ طرح د نظر گرفته میش د.
 .2-6سقف امتياز د يافتی از ويیادها نخب انی م د تأييی بنياد ممی ه لن ات آتها د جیو شیا ة  1ذ ر نشیه است ،بار
اساس مقر ات مص ب بنياد ممی ،تعيين و د امتيازها متقاضيات ل اظ میش د.
 .2-7ديف منظ شیه د جیو شیا ة  1برا «ساير فعاليتها لمیی  ،پژوهشی و فناو انه» ،برا م ا د هین ت انتشاا مقالاه
د نشريهها ب يا معتبر (از قبيل  Natureو  ،Scienceپز از بر سی و تأييی د بنياد ممی) ،

ب جا ايز معتبار بينالیممای و

م ا د نظير آتها ،د نظرگرفته شیه ه به دليل لی ميت نیاشتن ،د جیو ل اظ نشیه است .امتياز اين ديف برا متقاضی،
به پيشنهاد بنياد استانی ذ با و تأييی بنياد ممی ل اظ میش د.
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 .2-8بنياد ممی میت انی برا تیقيق امتيازها هار ياك از متقاضايات بار اسااس جایو شایا ة  ،1از ا گروههاا تخصصای
متشكل از صاحبنظرات دانش اهی استتاده نی.
 .2-9چناننه د هر مرحمه از بر سیها مشخص ش د متقاضی اطاللاتی خالف واقع ا باه بنيااد ا ا اه ارده اسات ،لاالوه بار
م روميت از پشتيبانیها اين شي هنامه ،از ساير ت هيالت و حیايتهاا بنيااد ،م اروم و لایم صایاقت و باه مراجاع
ذ

با ،الالم میش د و حق پیگير م ض ع به ص ت حق قی نياز بارا بنيااد ممای م تا ظ خ اهای با د .تشاخيص

مصاديق مرب ط به اين بنی ،بر لهیة معاونت آينیهسازات است.
مادة  .3اعتبارها وتسهيالت

 .3-1پشتيبانی از برگزيیگات د مقطع ا شناسی بر اساس جیو شیا ة  ، 2د مقطع ا شناسی ا شی بر اساس جایو شایا ة 3
و د مقطع د تر بر اساس جیو شیا ة  4پي ست اننام میش د.
 3-2یكهزينة «ت اتمنی آم زشی» برا شر ت دانشن د دو هها و ا گاهها آم زشی و با هیف ا تقا ت انايیها
و د م ض عها تخصصی مرتبا با ت صيل الطا میش د .الطا اين یكهزيناه ،منا ط باه ا ا اة گا اهی شار ت
د ا گاهها و دو هها آم زشی مرب ط است و بر اساس ميزات هزينه رد مبتنی بر میا ك مثبتة مالی پرداخت میش د.
 .3-3یكهزينااة «ت اتمناای
تنا

ا آفرينی» ،باارا شاار ت برگزياایگات د دو ههااا آم زشاای اهانیاز

ساز  ،حق ق مالكيت فكر و مشابه آت و با هیف ا تقا ت انايیها آنات د زمينة ن آو

اابو ا ،

و ا آفرينی الطاا

میش د .الطا اين یكهزينه ،من ط به ا ا ة گ اهی شر ت د ا گاههاا ياا دو ههاا آم زشای مربا ط اسات و بار
اساس ميزات هزينه رد مبتنی بر میا ك مثبتة مالی پرداخت میش د.
 .3-4یكهزينة «ا تباطات لمیی» شامل یكهزينة «اشتراك نشريات لمیی داخمی و خا جی» « ،لض يت د اننینها لمیی
داخماای و خااا جی» « ،لض ا يت د پاي اههااا اطاللاااتی تخصصاای و دسترساای بااه آتهااا» و «خرياای تابها لمیاای د
م ض عها تخصصی مرتبا با شتة ت صيمی» است و بر اساس ميزات هزينه رد مبتنی بر میا ك مثبتة مالی پرداخت میش د.
تبصرة  .1برگزيایگات مقطاع ا شناسای میت اننای از یاك هزيناه ا تباطاات لمیای ،بارا حضا د مناامع (هیايشهاا و
ا گاهها ) لمیی نيز استتاده ننی.
 .3-5الطا

یكهزينة «اجرا پاياتنامه /ساله» ،من ط به تص يب طرح پيشنهاد پاياتنامه /سالة دانشن د مؤس ة متب ع

تا پيش از پايات شهري ماه  1399است و بر اساس فهرست هزينهها (غيرپرسنمی) تأييیشیه از س
ط

اساتاد اهنیاا ،د

سا ت صيمی (تا پايات شهري ماه  ،)1399به دانشن پرداخت میش د.

 .3-6التبا «آم زشيا » شامل ا مزد دستيا
قرا داد آم زشيا

آم زشی برگزيیه زير نظر يكی از الضا هيئتلمیی مؤس ة متب ع ،بر اسااس

م د تأييی بنياد ممی و تأييیيه اننام ا  ،د هر نيمسا ت صيمی ،د قبا فعاليت آم زشياا

ميزات هشت سالت د هتته ،به برگزيیه پرداخت میش د .فعاليتها آم زشياا
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شاامل :برگازا

باه

السهاا حال

تیرين  ،یك د تص يح برگهها دانشن يات  ،یك د ساازماتدهی مطالاب د سای اساتاد بارا ا ا اه باه صا ت
د سنامه  ،هیراهی دانشن يات د س د بازديیها لمیی  ،فعاليتها ميیانی  ،ام
 .3-7التبا «هیكا ها لمیی-اجرايی» شامل ا مزد هیكاا

ا گاهی و م ا د مشابه است.

برگزيایه باا الضاا هيئاتلمیی مؤس اة متبا ع ،بار اسااس

قرا داد م د تأييی بنياد ممی و تأييیيه اننام ا  ،د هر نيمسا ت صيمی ،د قبا هیكا
هتته يا شصت سالت د ماه ،به برگزيیه پرداخت میش د .فعاليتهاا قابال قبا

به ميزات حیاقل پانزده سالت د

بارا هیكا هاا لمیای -اجرايای و

تعیاد برگزيیگات قابل حیايت د چا چ ب هر يك از آتها ،بر اساس جیو شیا ة  5پي ست است.
تبصرة  .2فعاليتها مرب ط به اننام پاياتنامه /ساله ،جزء هیكا
 .3-8التبا «فنيا

» شامل ا مزد دستيا

بر اساس قرا داد فنيا

فناو

ها لمیی-اجرايی م

ب نییش د.

برگزيیه د شر ت زايشی يكی از الضا هيئتلمیی مؤس اه متبا ع و

م د تأييی بنياد ممی و تأييیيه اننام ا  ،د هر نيمسا ت صايمی د قباا فعاليات فنياا

ميزات پانزده سالت د هتته ،به برگزيیگات پرداخت میش د .فعاليتها فنيا

باه

شامل :یاك د ت ليای داناش فنای ،

یك د فعاليتها ن آو انه  ،یك د فراينای نيیهصنعتیسااز م صا ت و خایمات  ،یاك د تنا

سااز

م ص ت و خیمات و ساير م ا د مشابه است.
« .3-9التبا ه تة م ئمهم
دانشاان يی م اائمهم

پژوهشای /فناو اناه» باه منظا تشاكيل ه اته پژوهشای بار اسااس شاي هنامة حیايات از ه اتهها
(طاارح شااهيی احیاای

وشاان) ،مص ا ب اايز بنياااد مماای نخب ااات د تااا يخ  ،1397/9/28بااه

برگزيیگات د مقاطع ا شناسی ا شی و د تر و سا ها س م و چها م مقطع ا شناسی الطا میش د.
تبصرة  .3د ص ت ادامة فعاليت برگزيیه د فصل تاب تات و تأييی بنيااد ممای ،التباا ه اتة م ائمهم
هیكا

ها لمیی-اجرايی و فنيا

 .3-10هیة فعاليتها آم زشيا

 ،هیكا

پژوهشای /فناو اناه ،

برا سهماهة تاب تات نيز قابل پرداخت است.
ها لمیی-اجرايی و فنيا

 .3-11یكهزينة «شر ت د منامع لمیی داخمی» به منظا

برگزيیه بايی با تأييی استاد اهنیا و باشی.

شار ت برگزيایگات مقااطع ا شناسای ا شای و د تار د

هیايشها (هیراه با ا ا ة مقاله به ص ت سخنرانی ياا پ ساتر) و ا گاههاا لمیای داخال شا

و باا هایف ت اهيل

ا تباطات پژوهشی آنات ،با تأييی استاد اهنیا و بر اساس ميزات هزينه رد مبتنی بر میا ك مثبتة مالی مبنای بار نامن ي ای و
حض د منیع ،پرداخت میش د.
 .3-12یكهزينة «شر ت د منامع لمیی خا جی» به منظ

شر ت برگزيایگات مقااطع ا شناسای ا شای و د تار د

هیايشها لمیی خا ج از ش (هیراه با ا ا ة مقالاه باه صا ت ساخنرانی ياا پ ساتر) و باا هایف ت اهيل ا تباطاات
پژوهشی آنات ،با تأييی استاد اهنیا و بر اساس ميزات هزينه رد مبتنی بر میا ك مثبتة مالی مبنی بار نامن ي ای و حضا
د منیع ،پرداخت میش د.
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 .3-13یكهزينة «الزام به فرصت مطالعاتی داخمی» با هیف ايناد ا تباط برگزيیگات با نهادهاا لمیای و فناو اناة شا
الطا میش د ه پز از تص يب استتاده از فرصت مطالعاتی د مؤس اة متبا ع  ،پاكيرش از نهااد مقصای و تأييای بنيااد
استانی م ل ت صيل ،به برگزيیگات مقطع د تر پرداخت میش د.
 .3-14یكهزينة «الزام به فرصت مطالعاتی خا جی» ،با هیف ايناد ا تباط برگزيیگات با نهادها لمیی و فناو اناة خاا ج
از ش د قالب دو ة فرصت مطالعاتی ،به دانشن يات مقطع د تر الطا میش د ه پز از تص يب فرصت مطالعاتی
د مؤس ة متب ع  ،پكيرش از نهاد مقصی و تأييی بنياد ممی ،به تعیاد از برگزيیگات مقطع د تر الطا میش د.
 .3-15انتخاب مشی ت یكهزينة الزام به فرصت مطالعاتی خا جی و ميزات حیايات از آناات ،باا ت جاه باه اول يتهاا لمام و
فناو

ش  ،امكانات و تنهيزات داخل و خا ج از ش  ،ط

میت ستر و ميزات بهرهمنای ها قبمای برگزيایه د

سا ت صيمی  1398-99از پشتيبانیها بنياد ممی ،با معاونت آينیهسازات است.
 .3-16برا بهرهمنی برگزيیه از یكهزينة الزام به فرصت مطالعاتی خا جی ،نهااد مقصای و بايای يكای از مؤس اهها
لمیی با تبة متر از  200د تبهبنی ها جهانی باشی.
 .3-17اضافه مبمغ مرب ط به دانشن يات متأهل مشی
میش د ه هی ر يا فرزنیات ،و
 .3-18هر برگزيیه ،د ط

التبا الازام باه فرصات مطالعااتی خاا جی ،باه برگزيایگانی پرداخات

ا د ستر هیراهی نی.

مقطع د تر  ،صرفاپ يك با میت انی از یكهزينة الزام به فرصت مطالعاتی خا جی بهرهمنی ش د.

 .3-19برگزيیگات و هی ر و فرزنیات و د ص ت هیراهی ،برا خاروج از شا باه منظا شار ت د مناامع لمیای،
بهرهمنی از فرصت مطالعاتی و يا شر ت د

ا گاهها و دو هها لمیی خا ج از ش  ،د ص ت تأييی بنياد ممای،

میت اننی از ت هيالت نظام وظيته برا خروج از ش بیوت سپردت وثيقه استتاده ننی.
« .3-20التبا استتاده از ت هيالت شابكة آزمايشا اهی» باه منظا بهرهمنای برگزيایگات از امكاناات «شابكة آزمايشا اهی
اهبرد » الطا میش د ه  60د صی از هزينة هر با بهرهمنی برگزيیه از امكانات شبكه ،تاا ساقف مبماغ

فناو

ها

مك

د جیو ها شیا ة  3و  ،4ت سا بنياد ممی پرداخت میش د.

 « .3-21اتبة دانشن يی» شامل یكهزينة معيشتی است ه د هر نيمسا ت صيمی ،د قبا ماهانه  20سالت ا دانشان يی
د مؤس ة متب ع ،با تأييی معاونت ذ

با د مؤس ه ،به برگزيیگات پرداخت میش د.

« .3-22بيیة تكیيمی د مات» شامل بيیها است ه برا جبرات بخشی از هزينهها د مانی برگزيایه و هی ار و فرزنایات و

اه

د تعهی بيیهگر پايه ني ت ،م د استتاده قرا میگيرد 70 .د صی مبمغ حق بيیاه ا بنيااد ممای تقبال می نای و  30د صای
باقیمانیه ،از مبالغ الطايی به برگزيیه

ر میش د .شرايا و مبمغ حق بيیه ،بر اسااس قارا داد بنيااد ممای باا شار ت بيیاة

طرف قرا داد تعيين میش د.
 .3-23برگزيیگات برا استتاده از بيیة تكیيمای د ماات  ،بايای دا ا يكای از انا اع بيیاه ها پاياة د ماات (از قبيال تاأمين
اجتیالی  ،خیمات د مانی  ،نيروها م مح  ،سالمت و  )...باشنی.
5

« .3-24هیية ازدواج» با هیف ترغيب سنت ح نة تشكيل خان اده و د ص ت ا ا ة اسناد مثبته مبنای بار ازدواج برگزيایه د
بازة زمانی مك

د جیو ها شیا ة  2تا  ،4به و الطا میش د.
ال

 .3-25ت هيالت «وديعة اجا ة م اكن» باه صا ت وام قر

انه از طرياق صانیوقها

فااه دانشان يی وزا ت لما م ،

وزا ت بهیاشت و يا ساير نهادها م د تأييی بنياد ممای و صارفاپ باه برگزيایگات متأهال ،بار اسااس مقار ات صانیوق
وامدهنیه و با ا ا ه میا ك مؤيی اجا ة م كن ،به آنات الطا میش د .بازپرداخت اين ت هيالت ،پز از دانشآما خت ی
برگزيیه و بر اساس مقر ات صنیوق وامدهنیه و به ص ت يكنا اننام میش د.
.3-26برگزيیه نییت انی د هر نيمسا ت صيمی ،از بيش از يكی از التبا ها «آم زشيا »  « ،هیكا ها لمیی -اجرايی» ،
پژوهشی /فناو انه» « ،الزام به فرصت مطالعاتی داخمی» « ،الزام به فرصت مطالعاتی خا جی»

«فنيا » « ،ه تة م ئمهم

و « اتبة دانشن يی» بهرهمنی ش د.
مادة  .4فرايند اجرا

برا اجرا شي هنامه،گامها ذيل طی میش د:
 .4-1يز بنياد ظرفيت پشتيبانی از دانشن يات د سا ت صيمی  1398-99ا تعيين می نی.
 .4-2معاونت آينیهسازات ،زماتبنی فراخ ات  ،ثبتنام  ،بر سی و الالم نتايج ا الالم می نی.
 .4-3هر يك از بنيادهاا اساتانی ،ما ا د زم از قبيال زماتبنای ثبتناام و مقار ات ا باه مؤس اهها اساتات متبا ع الاالم و
د خ است می ننی م ا د مك

از وشها مقتضی به دانشن يات مؤس ه اطالع سانی ش د.

 .4-4متقاضيات پرونیة خ د ا د سامانة اطاللاتی بنياد ممی تكیيل و د خ است خ د ا بارا بهرهمنای از پشاتيبانیها ساا
ت صيمی  ،1398-99د سامانه ثبت مینیاينی.
 .4-5بنيادها استانی با هیكا

مؤس هها هر استات ،پرونیهها متقاضيات ا بر سی می ننی.

 .4-6معاونت آينیهسازات ،با بر سی فراينی اجراشیه ،فهرست نهايی برگزيیگات ا تعيين می نی.
تبصره .هرگ نه تغيير د فهرست نهايی برگزيیگات ،صرفاپ با تأييی ش ا معاونات بنياد ممی امكاتپكير است.
 .4-7بنيادها استانی ،به ط م تقيم يا از طريق مؤس هها متب ع برگزيیگات و بر اسااس متااد ايان شاي هنامه ،از برگزيایگات
پشتيبانی می ننی.
 .4-8بنيادها استانی وظيتة نظا ت بر حُ ن اجرا آييننامه و اين شي هنامه د مؤس هها استات متب ع و ا زيابی نتايج آت ا بر
لهیه دا نی و زم است پز از پايات سا ت صيمی ،گزا شی از اجرا آييننامه و شي هنامه د مؤس هها اساتات خا د ا
به بنياد ممی ا سا

ننی.

 .4-9معاونت آينیهسازات وظيتة نظا ت بر حُ ن اجرا آييننامه و اين شي هنامه د بنيادهاا اساتانی و جیعبنای نتاايج آت د
سطح ش

ا بر لهیه دا د و زم است پز از د يافت گزا شهاا بنيادهاا اساتانی ،گزا شای از اجارا آيينناماه و

شي هنامه ،به يز بنياد ا ا ه نی.
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مادة  .5تفسير مفاد و موارد خاص

شرح م ا د م ك ت و تت ير متاد اين شي هنامه بر لهیة معاونت آينیهساازات و تشاخيص و تصایيمگير د ما ا د خاا  ،بار
لهیة ش ا معاونات بنياد ممی است.

مادة  .6تصويب و اجرا

اين شي هنامه ،مشتیل بر يك مقیمه  ،شش ماده  ،شش تبصره و شش جیو پي ست ،د تا يخ  1398/3/18به تص يب ايز بنيااد
ممی نخب ات سيی و برا سا ت صيمی  1398-99اجرا میش د.
سورنا ستاری
معاون علمی و فنّاوری رئيس جمهور
و رئيس بنياد ملّی نخبگان
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جدول شمارة  .1امتياز حاصل از فعاليتهاي علمي  ،پژوهشي و فناورانه
حداكثر امتياز

عنوان فعاليت

جهاني

دانشآموزي
(صرفاً يك المپياد كه بيشترين
امتياز را براي فرد دارد ،در نظر

ملي

گرفته ميشود).

با معرفي وزارت علوم

المپيادهاي علمي

دانشجويان مقطع

دانشجويان مقطع

دانشجويان مقطع

كارشناسي

كارشناسي ارشد

دكتري

طال

1000

200

100

نقره

900

150

80

برنز

800

120

60

طال

700

100

50

نقره

500

80

40

برنز

300

60

30

اول

300

200

100

دوم

200

150

75

سوم

100

75

50

طال

300

200

100

نقره

200

150

75

برنز

100

75

50

طال

200

150

75

نقره

150

100

50

برنز

75

50

25

آزمون سراسري ورود به دانشگاه از مقطع تحصيلي متوسطه

رتبه 701 -

رتبه 101 -

رتبه 51 -

(صرفاً يك آزمون كه بيشترين امتياز را براي فرد دارد ،در نظر گرفته ميشود).

(تا صفر)

(تا صفر)

(تا صفر)

دانشجويي

رتبههاي انفرادي
با معرفي
وزارت
بهداشت
رتبههاي گروهي (هر نفر)

فعاليتهاي آموزشي

ضريب اعتبار زماني

در مقطع كارشناسي ،امتياز با ضريب 25
درصد در سال ،از زمان شروع مقطع،
بهطور ساليانه كاهش مييابد.
(در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري،
ضريب اعتبار زماني لحاظ نميشود).

-

در مقطع كارشناسي ،امتياز با ضريب 25
درصد در سال ،از زمان شروع مقطع،
بهطور ساليانه كاهش مييابد.
(در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري،
ضريب اعتبار زماني لحاظ نميشود).
رتبه × 330 - 30

آزمونهاي جامع علوم پاية پزشكي  ،دندانپزشكي و داروسازي و آزمون پيشكارورزي پزشكي

(تا صفر)

آزمونهاي علوم پزشكي
-

آزمون پذيرش دستيار تخصصي پزشكي

-

رتبه × 440 - 40

امتياز با ضريب  25درصد در سال ،از سال

(تا صفر)

پس از احراز موفقيت ،بهطور ساليانه

ميانگين كل دانشآموختگي مقطع كارشناسي

-

ميانگين كل دانشآموختگي مقطع كارشناسي ارشد

-

-

( - 17ميانگين كل)

( -17/5ميانگين

( - 18ميانگين كل) ×

× 200

كل) × 100

60

ميانگين كل در طول تحصيل

( - 17ميانگين كل) × 100

كاهش مييابد و  25درصد امتياز ،به طور
دائمي باقي ميماند.

( - 17/5ميانگين كل)
× 75

در نشرية داراي رتبة Q1

0

هر مقاله × 50 :ضريب جايگاه نويسنده

در نشرية داراي رتبة Q2

0

هر مقاله × 40 :ضريب جايگاه نويسنده

امتياز در مقطع كارشناسي ،در ضريب
«تعداد سالهاي گذرانده تقسيم بر كل
سالهاي مجاز» ضرب ميشود.

مقالههاي منتشرشده /پذيرفتهشده براي انتشار در نشريههاي با نماية معتبر بينالمللي

مقالههاي منتشرشده /پذيرفتهشده براي انتشار در نشريههاي علمي  -پژوهشي

فعاليتهاي پژوهشي

0

مقالههاي ارائهشده به صورت سخنراني در همايشهاي علمي معتبر

0

(داخلي و بينالمللي)

(تا سقف  4مقاله)
تا سقف  150امتياز

دانشآموزي
جوان

جشنوارههاي مورد تأييد بنياد ملي

مقاله)
هر مقالة كامل × 10 :ضريب جايگاه نويسنده
هر طرح × 50 :ضريب جايگاه همكار و مبلغ طرح

همكاري در اجراي طرحهاي پژوهشي مصوب مؤسسه

خوارزمي

هر مقاله × 25 :ضريب جايگاه نويسنده (تا سقف 4
-

دانشجويي و آزاد

بينالمللي

جوان
فارابي
بزرگسال
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رتبه اول

 × 70سهم مشاركت

رتبه دوم

 × 50سهم مشاركت

رتبه سوم

 × 30سهم مشاركت

رتبه اول

 × 120سهم مشاركت

رتبه دوم

 × 100سهم مشاركت

رتبه سوم

 × 80سهم مشاركت

رتبه اول

 × 350سهم مشاركت

رتبه دوم

 × 300سهم مشاركت

رتبه سوم

 × 250سهم مشاركت

رتبه اول

 × 120سهم مشاركت

رتبه دوم

 × 100سهم مشاركت

رتبه سوم

 × 80سهم مشاركت

رتبه اول

 × 350سهم مشاركت

رتبه دوم

 × 300سهم مشاركت

رتبه سوم

 × 250سهم مشاركت

امتياز با ضريب  25درصد از يك سال پس
از احراز موفقيت ،بهطور ساليانه كاهش
مييابد و  25درصد امتياز ،به طور دائمي
باقي ميماند.

ادامة جدول شمارة  .1امتياز حاصل از فعاليتهاي علمي  ،پژوهشي و فناورانه
حداكثر امتياز

عنوان فعاليت

محقق برگزيده
رازي

رتبه اول
رتبه دوم

300

رتبه سوم

250
120

محقق دانشجو

100
رتبة اول

طرحهاي سامانهاي ،
جشنوارههاي مورد تأييد بنياد ملي

سلمان فارسي
(نيروهاي مسلح)

و محققين

كارشناسي

كارشناسي ارشد

دكتري

350

محقق جوان

طرحهاي علمي و دانشي

دانشجويان مقطع

دانشجويان مقطع

دانشجويان مقطع

ضريب اعتبار زماني

رتبة دوم
رتبة سوم

طرحهاي فناورانه (طرح برتر)

 × 100سهم مشاركت
 × 80سهم مشاركت
 × 120سهم مشاركت

رتبة اول
طراحان كسب و كار دانشجويي

 × 120سهم مشاركت

 × 36سهم مشاركت

رتبة دوم

 × 30سهم مشاركت

شيخ بهايي

رتبة سوم

 × 24سهم مشاركت

(فنآفريني)

رتبة اول

 × 36سهم مشاركت

طراحان كسب و كار آزاد

دانشآموزي
مسابقات بينالمللي روبوكاپ آزاد ايران

رتبة دوم

 × 30سهم مشاركت

رتبة سوم

 × 24سهم مشاركت

رتبة اول

 × 35سهم مشاركت

رتبة دوم

 × 25سهم مشاركت

رتبة سوم

 × 15سهم مشاركت

رتبة اول

 × 60سهم مشاركت

رتبة دوم

 × 50سهم مشاركت

امتياز با ضريب  25درصد از يك سال پس

رتبة سوم

 × 40سهم مشاركت

از احراز موفقيت ،بهطور ساليانه كاهش

مسابقة ملي فناوري نانو

رتبة دوم

60

(دانشجويي)

رتبة سوم

دانشجويي

مييابد و  25درصد امتياز ،به طور دائمي

رتبة اول

مسابقات مورد تأييد بنياد ملي

االمپياد دانشآموزي علوم و فناوري نانو

كامپيوتر
مجموعه رقابتهاي تخصص فناورد
برق

اختراعهاي برگزيدهشده در بنياد ملي

رتبههاي چهارم تا دهم

20

طال

70

نقره

50

برنز

30

رتبة اول

24

رتبة دوم

20

رتبة سوم

16

رتبة اول

24

رتبة دوم

20

رتبة سوم

16

اختراع سطح 1

 × 200سهم مشاركت

اختراع سطح 2

 × 150سهم مشاركت

اختراع سطح 3

 × 70سهم مشاركت

برگزيدگي در رويدادهاي هنري /ادبي /قرآني ملي و بين المللي

250

دانشجويان نمونة كشوري

100
هر سال  100و مجموع سالهاي مختلف 100

عضويت در هستههاي مسئلهمحور پژوهشي /فناورانه (طرح شهيد احمدي روشن)

(بر اساس نظر دريافتي از مسئول هسته و مدير طرح)
100

ساير فعاليتهاي علمي  ،پژوهشي  ،فناورانه و فرهنگي
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باقي ميماند.

امتياز بر اساس نظر كارگروه مربوطه در
بنياد ملي
-

جدول شمارة  .2پشتيبانی از دانشجويان مقطع کارشناسی
رديف

عنوان اعتبار /تسهيالت

سقف اعتبار /تسهيالت

زمان مشموليت

1

یكهزينة ت اتمنی آم زشی

 5,000,000يا

از او مهرماه  1398تا پايات شهري ماه 1399

2

ا آفرينی

 5,000,000يا

از او مهرماه  1398تا پايات شهري ماه 1399

3

یكهزينة ا تباطات لمیی

 5,000,000يا

از او مهرماه  1398تا پايات شهري ماه 1399

4

یكهزينة اجرا پاياتنامة ا شناسی

 7,000,000يا

5

پژوهشی /فناو انه

یكهزينة ت اتمنی

التبا ه تة م ئمهم

6

اتبة دانشن يی

از زمات تص يب طرح پيشنهاد تا پايات شهري ماه
1399

ماهانه  6,000,000يا

از او مهرماه  1398تا پايات شهري ماه 1399

ماهانه  3,000,000يا برا دانشن يات منرد و
 4,500,000يا برا دانشن يات متأهل

از او مهرماه  1398تا پايات خردادماه 1399

7

بيیة تكیيمی د مات

مطابق مقر ات بنياد

از او د ماه  1398تا پايات آذ ماه 1399

8

هیية ازدواج

 50,000,000يا

از او مهرماه  1398تا پايات شهري ماه 1399

9

وام وديعة اجا ة م كن

 400,000,000يا برا شهر تهرات و

بهرهمنی از او مهرماه  1398تا پايات شهري ماه

 250,000,000يا برا ساير شهرها

 1399و بازپرداخت د زمات دانشآم خت ی

10

برنامهها فرهن ی

مطابق جیو شیا ة 6
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جدول شمارة  .3پشتيبانی از دانشجويان مقطع کارشناسی ارشد
رديف

عنوان اعتبار /تسهيالت

زمان مشموليت

سقف اعتبار /تسهيالت

ماهانه  5,000,000يا برا دانشن يات منرد و

1

التبا آم زشيا

2

التبا هیكا ها لمیی-اجرايی /فنيا

 6,000,000يا برا دانشن يات متأهل
ماهانه  6,000,000يا برا دانشن يات منرد و
 7,500,000يا برا دانشن يات متأهل

از او مهرماه  1398تا پايات خردادماه 1399

از او مهرماه  1398تا پايات خردادماه 1399

3

یكهزينة ت اتمنی آم زشی

 6,000,000يا

از او مهرماه  1398تا پايات شهري ماه 1399

4

ا آفرينی

 6,000,000يا

از او مهرماه  1398تا پايات شهري ماه 1399

5

یكهزينة ا تباطات لمیی

 6,000,000يا

از او مهرماه  1398تا پايات شهري ماه 1399

6

یكهزينة اجرا پاياتنامه

 15,000,000يا

از زمات تص يب طرح پيشنهاد تا پايات شهري ماه 1399

7

یكهزينة شر ت د منامع لمیی داخمی

دو با  ،د منی ع  12,000,000يا

از او مهرماه  1398تا پايات شهري ماه 1399

8

یكهزينة شر ت د منامع لمیی خا جی

يك با  600،ي و

از او مهرماه  1398تا پايات شهري ماه 1399

-

از او مهرماه  1398تا پايات شهري ماه 1399

 20,000,000يا

از او مهرماه  1398تا پايات شهري ماه 1399

9
10
11

یكهزينة ت اتمنی

من ز خروج از ش بیوت سپردت وثيقة
نظاموظيته برا شر ت د منامع لمیی
التبا استتاده از ت هيالت شبكة آزمايش اهی
التبا ه تة م ئمهم

پژوهشی /فناو انه

12

اتبة دانشن يی

ماهانه  7,500,000يا برا دانشن يات منرد و
 9,000,000يا برا دانشن يات متأهل
ماهانه  3,000,000يا برا دانشن يات منرد و
 4,500,000يا برا دانشن يات متأهل

از او مهرماه  1398تا پايات شهري ماه 1399

از او مهرماه  1398تا پايات خردادماه 1399

13

بيیة تكیيمی د مات

مطابق مقر ات بنياد

از او د ماه  1398تا پايات آذ ماه 1399

14

هیية ازدواج

 50,000,000يا

از او مهرماه  1398تا پايات شهري ماه 1399

15

وام وديعة اجا ة م كن

 400,000,000يا برا شهر تهرات و

بهرهمنی از او مهرماه  1398تا پايات شهري ماه  1399و

 250,000,000يا برا ساير شهرها

بازپرداخت د زمات دانشآم خت ی

16

برنامهها فرهن ی

مطابق جیو شیا ة 6

11

جدول شمارة  .4پشتيبانی از دانشجويان مقطع دکتری
رديف

عنوان اعتبار /تسهيالت

1
2

سقف اعتبار /تسهيالت

ماهانه  9,000,000يا برا دانشن يات منرد و

التبا آم زشيا
التبا هیكا

زمان مشموليت

 10,000,000يا برا دانشن يات متأهل

ها لمیی-اجرايی /فنيا

ماهانه  11,000,000يا برا دانشن يات منرد و
 13,500,000يا برا دانشن يات متأهل

از او مهرماه  1398تا پايات خردادماه 1399
از او مهرماه  1398تا پايات خردادماه 1399

3

یكهزينة ت اتمنی آم زشی

 7,000,000يا

از او مهرماه  1398تا پايات شهري ماه 1399

4

ا آفرينی

 7,000,000يا

از او مهرماه  1398تا پايات شهري ماه 1399

 8,000,000يا

از او مهرماه  1398تا پايات شهري ماه 1399

 25,000,000يا

از زمات تص يب طرح پيشنهاد تا پايات شهري ماه 1399

7

یكهزينة شر ت د منامع لمیی داخمی

دو با  ،د منی ع  12,000,000يا

از او مهرماه  1398تا پايات شهري ماه 1399

8

یكهزينة شر ت د منامع لمیی خا جی

يك با  600 ،ي و

از او مهرماه  1398تا پايات شهري ماه 1399

9

یكهزينة الزام به فرصت مطالعاتی داخمی

10

یكهزينة الزام به فرصت مطالعاتی خا جی

5
6

یكهزينة ت اتمنی

یكهزينة ا تباطات لمیی
یكهزينة اجرا

ساله

ماهانه  15,000,000يا برا دانشن يات منرد و
 20,000,000يا برا دانشن يات متأهل ،حیا ثر

از او مهرماه  1398تا پايات شهري ماه 1399

بهمیت  9ماه و تا پايات شهري ماه 1399
 2500ي و بهلالوة يكصی و پنناه ميمي ت يا برا دانشن يات
منرد و  3500ي و بهلالوة دوي ت ميمي ت يا برا دانشن يات
متأهل (با لايت بنیها  3-16 ، 13-3و )26-3

مؤس ة مقصی ،تا پيش از پايات شهري ماه  1399د يافت

د ص تی هیراهی فرزنیات ،به ازا هر فرزنی  500ي و بعالوه

شیه و تا يخ الزام ،پيش از پايات آذ ماه  1399باشی.

سی ميمي ت يا  ،به مبمغ یك هزينه افزوده میش د.

من ز خروج از ش بیوت سپردت وثيقة نظاموظيته
11

برا شر ت د منامع لمیی يا دو ة فرصت

از او مهرماه  1398تا پايات ستر ،د ص تی ه پكيرش از

از او مهرماه  1398تا پايات شهري ماه  1399برا شر ت
د منامع لمیی و تا پايات آذ ماه  1399برا شر ت د

-

مطالعاتی
12
13

التبا استتاده از ت هيالت شبكة آزمايش اهی
التبا ه تة م ئمهم

پژوهشی /فناو انه

14

اتبة دانشن يی

دو ة فرصت مطالعاتی
 20,000,000يا

از او مهرماه  1398تا پايات شهري ماه 1399

ماهانه  12,000,000يا برا دانشن يات منرد و
 15,000,000يا برا دانشن يات متأهل

ماهانه  3,000,000يا برا دانشن يات منرد و
 4,500,000يا برا دانشن يات متأهل

از او مهرماه  1398تا پايات شهري ماه 1399
از او مهرماه  1398تا پايات خردادماه 1399

15

بيیة تكیيمی د مات

مطابق مقر ات بنياد

از او د ماه  1398تا پايات آذ ماه 1399

16

هیية ازدواج

 50,000,000يا

از او مهرماه  1398تا پايات شهري ماه 1399

17

وام وديعة اجا ة م كن

 400,000,000يا برا شهر تهرات و

بهرهمنی از او مهرماه  1398تا پايات شهري ماه  1399و

 250,000,000يا برا ساير شهرها

بازپرداخت د زمات دانشآم خت ی

18

برنامهها فرهن ی

مطابق جیو شیا ة 6

12

جدول شمارة  .5فعاليتهای قابل قبول برای همکاریهای علمی -اجرايی و تعداد برگزيدگان قابل حمايت در هر يك از آنها
رديف

1
2
3
4
5
6

فعاليت علمی -اجرايی

تعداد برگزيدگان قابل حمايت

اجرا قرا دادها بين مؤس ه و نهادها خا ج از آت (صنعت  ،سازماتها

به ازا هر  400,000,000يا مبمغ قرا داد،

و مرا ز ت قيقاتی)

يك نتر

اجرا قرا دادها بين مؤس ه و صنیوقها حیايتی د قالب طرحها

به ازا هر  250,000,000يا مبمغ قرا داد،

التبا پژوهشی (گرنتها پژوهشی)

يك نتر

تیوين تابها لمیی و تخصصی

برا هر لن ات تاب ،يك نتر

برگزا

برا هر ا گاه ،يك نتر ،حیا ثر يك

ا گاهها آم زشی

نيی ا ت صيمی

اهانیاز آزمايش اهها آم زشی /پژوهشی

برا هر آزمايش اه ،حیا ثر يك نتر

ساير م ا د مشابه (به غير از ام مرب ط به پاياتنامه) ،به پيشنهاد مؤس ه و تأييی معاونت آينیهسازات

جدول شمارة  .6برنامههای فرهنگی
رديف

1

عنوان

برنامهها معرفتی – ه يتی
( ا گاهها مبانی انیيشه اسالمی  ،اخالق نخب ی  ،فم تة زنیگی  ،فم ته و تا يخ لمم  ،تا يخ تییت ايرات و اسالم و )...
برنامهها دانشافزايی و مها تآم ز

2

( ا گاهها اخالق پژوهش و وش ت قيق  ،آشنايی با سياستها و مقر ات بنياد  ،برنامهها هنر و و زشی  ،معرفی شتهها و
گرايشها لمیی و )...
نش تها اجتیاع نخب انی

3

(نش تها آينیهسازات با يكیي ر  ،نش تها آينیهسازات با نخب ات و سرآمیات  ،نش تها آينیهسازات با نهادها دولتی و
غيردولتی)

4
5

ا دوها جهاد
ا دوها زيا تی – سياحتی
(بازديی از مرا ز صنعتی و ت ليی  ،بازديی از مرا ز ت قيقاتی  ،بازديی از اما ن فرهن ی و مكهبی  ،ا دو

6

ديیا با خان ادهها شهیا و ايثا گرات و سا نات مرا ز ت انبخشی و بهزي تی

7

ساير برنامهها مص ب ش ا فرهن یساز بنياد ممی

13

اهيات ن و )...

